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Bemutatkozás

Rólunk
A DigiCode Kft. vonalkód technikai eszközök és segédprogramok fejlesztője. Székhelye Budapesten található, több 
mint 2000 darabos termékkínálatával a közép-európai országokat látja el. Mint egy vevő-centrikus cég, állandóan 
figyeljük vásárlóink igényeit és visszajelzéseit. Ez megteremti az ösztönzést és a lehetőséget, hogy folyamatosan 
tökéletesítgethessük rendszereinket és termékeinket, hogy a legjobb minőségű fogyasztói szoftvereket biztosíthassuk a 
piacon.

Céges küldetés

"Fokozza számítógépes élményeit a munkában, az otthonában, és a szórakozásban." Küldetésünk teljesítésének 
módja, hogy vásárlóink számára egyszerű, hatékony, és könnyen használható eszközöket biztosítsunk és szoftvereket 
tervezzünk, fejlesszünk.
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Adószám: 11885272-2-41
Eu adószám: HU11885272
Bankszámlaszám: 12025000-01167466-00100006
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Elérhetőségeink

Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
Központi e-mail cím: info@digicode.hu
Pénzügy és megrendelés: szamla@digicode.hu
Technikai segítség és szervíz: szerviz@digicode.hu
Iroda: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

Szerzői jog

A Dokumentum, a Weboldal és a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentumban 
található tartalom eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona, illetve annak felhasználására jogosult.

A Weboldalról és a Dokumentumból bármely tartalmat átvenni csak a Szolgáltató Weboldalra való hivatkozással lehet, 
azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti tartalmat, megjelöli a szerzőt és a forrást, azaz a 
Weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, azt nem üzletszerűen használja fel.

Online hivatkozások

A cég weboldala (https://www.digicode.hu/)
Szerződési feltételek (https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek)
Jogi nyilatkozat (https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat)
A dokumentum Online elérhetősége (https://www.digicode.hu/blog/zebra-eszkozok-a-vendeglatasban-bp67)
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A ZEBRA HORDOZHATÓ SZÁMÍTÓGÉPEI A 
VENDÉGLÁTÁSBAN IS VERHETETLENEK

Gyorsabb kiszolgálás, kevesebb hibalehetőség, elégedett vendégek. A zebra kézi számítógépeivel és 
hordozható nyomtatóival a pincérkedés is gyerekjáték! 

Akár teljes szolgáltatást nyújtó étteremben, akár egy hotelben a medence mellett szeretné vendégeit kiszolgálni, a 
mobil számítógépek és nyomtatók hasznos kiegészítők lehetnek. A modern eszközök hatékonyan gyorsítják fel a POS-
folyamatot, növelik a munkavállalók produktivitást, és segítenek abban, hogy vendégei is száz százalékban elégedettek 
lehessenek szolgáltatásaival.

Hatékony megoldás, a rendelés felvételétől egészen a számlázásig
A Zebra mobileszközei nem csupán a számlázás feladatát képesek gyerekjátékká tenni. Az éttermi rendelés teljes 
folyamatát felgyorsítják, lerövidítik. 

A mobileszközök segítségével a pincérek gyorsan és egyszerűen vehetik fel a vendégek rendeléseit és küldhetik 
tovább azokat az asztal mellől egyenesen a konyhára, majd ezt követően egyszerűen, pár kattintással számlázhatják ki 
a végösszeget. Szükségtelen a felesleges rohangálás, a kézzel írott rendelések bogarászása és az idegőrlő 
számolgatás. A Zebra mobileszközeivel minden pillanatok alatt elvégezhető, és a kártyás fizetés sem kell, hogy többé 
problémát jelentsen.

Miért éppen a Zebra?

A Zebra hardveres és szoftveres megoldásai minden olyan funkciót képesek egyszerre biztosítani, melyek a 
menedzsment és az alkalmazottak számára szükségesek lehetnek a vendégek megfelelő ellátásához. A cég mobil 
számítógépek, tabletek és nyomtatók széles skáláját kínálja a vendéglátásban dolgozók számára annak érdekében, 
hogy egyszerűbbé tegye a vendégek kiszolgálásának feladatát. 

A TC51-es mobil számítógép és a ZQ110-es hordozható nyomtató segítségével a pincérek hatékonyan csökkenthetik 
vendégeik várakozási idejét, és egyszerre akár több asztal rendelését is kavarodás nélkül vehetnek fel és kezelhetnek.

Ezen kívül az univerzális TC51 a menedzsment és az alkalmazottak közti kommunikációt is megkönnyíti, ami szintén 
elősegíti a munka gördülékenységét, a produktivitás időmegtakarításból adódó, hatékony növekedését. Az információ 
áramlása sosem volt még annyira gyors, mint amennyire a Zebra csúcskategóriás mobileszközeinek használatával.

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

https://www.digicode.hu/

